ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΛΟΥΚΕΛΛΗΣ
Άπό τους κύριους όρους πού συνθέτουν τόν παραπάνω τίτλο, γί
νεται αντιληπτό ότι ή παρούσα μελέτη άπτεται γεωγραφικών ή ορθό
τερα, ανθρωπογεωγραφικών ζητημάτων. Είναι επομένως απαραίτητο
να διευκρινισθεί έκ τών προτέρων ό ρόλος πού θέλουμε νά προσγράψουμε στό τοπίο και στά γεωγραφικά δεδομένα- ρόλο μέσου καί ερ
γαλείου, ρόλο αντικειμένου, ή μιας απλής συνιστώσας τού προβλήμα
τος ανάμεσα σέ διάφορες άλλες; Είναι γνωστό ότι μπορούμε να θεω
ρήσουμε τά γεωγραφικά δεδομένα ώς έναποθέτη και άρχεΐο τών
ιχνών πού άφησαν οί ανθρώπινες κοινωνίες στό πέρασμα τους. Τά
εννοούμε σάν μέσα καί εργαλεία τής ιστορικής έρευνας. Αξιολογού
με τίς μαρτυρίες καί τά στοιχεία ενός συγκεκριμένου τοπίου, τό
όποιο αποτελεί έκφραση ενός επίσης συγκεκριμένου συστήματος
αγροτικών δομών, επινοημένων και επιβεβλημένων άπό τόν άνθρω
πο2. Άλλα τά γεωγραφικά δεδομένα δέν κατέχουν θέση μόνο περιέ1. Ό όρος δίκτυο εμφανίζεται πολυσημαντικός· άπό τή μία πλευρά καλείται νά
δηλώσει τό πλέγμα όλων τών στοιχείων πού συνθέτουν ένα τοπίο καί πού κατά γενι
κή ομολογία αρχίζει νά διαμορφώνεται ήδη άπό τή νεολιθική εποχή. Α. Leroi Gourhan, Le geste et la parole. Technique et langage, Παρίσι 1983, σελ. 213. Κατ'
αυτή τήν έννοια γίνεται αντιληπτός στά πλαίσια τής μακράς ιστορικής διάρκειας.
Άπό τήν άλλη πάλι, εκφράζει τήν γεωγραφική έννοια τών διαφόρων φύσεως πλεγ
μάτων, οδικό, υδρογραφικό κλπ., πού οργανώνουν ενα χώρο στή μικρή καί μέση
διάρκεια. Πρβλ. P. George (έκδ.), Dictionnaire de la Géographie, Παρίσι 1984, σελ.
391. Είναι ευνόητο, ότι ή σχέση ανάμεσα στίς δύο έννοιες είναι διαλεκτική· στή πα
ρούσα εργασία ό όρος ενδύει κατά κύριο λόγο τό δεύτερο περιεχόμενο.
2. Ε. Sereni, Histoire du paysage rural italien. Παρίσι 1965, σελ.27. Βλ. επίσης G.
Chouquer, La Klee des Champs. Structures mentales et histoire des paysages, Mélanges P. Lèvéque, 2, σελ. Ill κ. έξ.
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χοντος αποτελούν ταυτόχρονα αντικείμενο Ιστορικής μελέτης ώς συ
νιστώσες πού επέδρασαν ή, πού δέν επέδρασαν στην εγκατάσταση
καί τήν περαιτέρω εξέλιξη τών ανθρώπινων κοινοτήτων που νέμονταν τόν ύπό εξέταση γεωγραφικό χώρο. Τό ερώτημα δέν τίθεται στά
πλαίσια μιας ίστορικιστικής θεώρησης τού γεωγραφικού παράγοντα.
Αντίθετα, αποσκοπεί στό νά μας διαφωτίσει σχετικά μέ τά στοιχεία
αυτά καθ' αυτά, πού συγκροτούσαν τό αγροτικό τοπίο κατά τήν αρ
χαιότητα.
Ή μελέτη τών μορφών πού προσέλαβε ή πεδιάδα τής Άρτας κατά
τό παρελθόν, όπως άλλωστε καί κάθε άλλη περιοχή, θέτει μεθοδολο
γικά προβλήματα εντοπισμού και ανάγνωσης τών δεδομένων. 'Εφό
σον πρόκειται γιά μορφολογική αναγνώριση τής περιοχής3, τά τοπο
γραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5.000 πού χορηγούνται άπό τήν Γε
ωγραφική 'Υπηρεσία Στρατού σέ συνδυασμό μέ κάθετες αεροφωτο
γραφίες χαμηλής σχετικά λήψης, έχουν τό πλεονέκτημα νά παρέχουν
πολύτιμες λεπτομέρειες, πού ίσως ξέφευγαν άπό έπιπεδομετρικά
στοιχεία υψηλότερης κλίμακας. Βέβαια τά προβλήματα τής εμπειρι
κής καί «διά γυμνού οφθαλμού» προσέγγισης τού θέματος δέν
παύουν νά εκλείπουν. Αναμένοντας τά αποτελέσματα τής έρευνας
πού έχει αναληφθεί μέ τή βοήθεια οπτικής διήθησης τών αεροφωτο
γραφιών καί προσδοκώντας τήν ανάλυση δορυφορικής εικόνας, νομί
ζω ότι είναι θεμιτό νά προχωρήσει κανείς στή διατύπωση τού προ
βλήματος καί τήν έκθεση τών πρώτων συμπερασμάτων.4
Ή πεδιάδα τής Άρτας αποτελεί ουσιαστικά τό νοτιότερο τμήμα
τής 'Ηπείρου. Νότια περιορίζεται άπό τή βόρεια ακτή τού Αμβρακι
κού κόλπου, ένώ άπό τις λοιπές πλευρές περικλείεται άπό ορεινούς
όγκους ασβεστολιθικών πετρωμάτων πού μέ προσανατολισμό ΒΒΔ ΝΝΑ απολήγουν στην έν λόγω πεδιάδα, ή, ακολουθούνται ανατολι
κότερα άπό τίς οροσειρές τής Ακαρνανίας. Ακριβέστερα, οί ορεινοί
όγκοι πού οριοθετούν τήν πεδιάδα έχουν μάλλον χαμηλό υψόμετρο5,

3. Μέ τήν έννοια τής μελέτης τού σχήματος, της μορφής τών αγροτεμαχίων, τών δρό
μων. τών μονοπατιών, τή διάταξη τών καλλιεργήσιμων ή δασικών εκτάσεων πού
συνδέονται μέ τήν αγροτική εκμετάλλευση μέσα στά όρια τής ωφέλιμης έκτασης
μιας αγροτικής κοινωνίας. 'Ωφέλιμη πάλι έκταση είναι ή περιοχή όπου μιά κοινότη
τα εγκαθίσταται, τήν εκχερσώνει, τήν καλλιεργεί και πάνω στην όποια εγείρει
αγροτικά δικαιώματα. Πρβλ. R. Lebeau, Les grandes structures agraires dans le
monde. Παρίσι 1979, σελ. 10.
4. Βλ. Π.Ν. Δουκέλλης, Περί τών ιστοριών τού τοπίου, Τά 'Ιστορικά, 8, 1988, σελ. 85
κ.έξ. καί κυρίως: F. Favory - G. Chouquer, Contribution à la recherche des cadastres antiques, Besançon-Παρίσι 1979.
5. Μαυροβούνι στά ΝΝΔ 329μ.· Ζαρκόραχη καί Πρ. 'Ηλίας στά Δ μόλις 214 και 560μ.
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συμβαίνει όμως νά υψώνονται απότομα μέ αποτέλεσμα νά δημιουρ
γούν εντυπώσεις ύπαρξης δύο ζωνών, ορεινής καί πεδινής, έντονα
διαφοροποιημένων μεταξύ τους. Τά εδάφη τής δεύτερης ζώνης είναι
προσχωσιγενή καί ιδιαιτέρως εύφορα. Ή αφθονία τών υδάτινων πό
ρων ευνοεί, όπως είναι φυσικό, τήν περιοχή6. Βέβαια, ενα μεγάλο
τους ποσοστό καλύπτεται, κυρίως κατά τή χειμερινή εποχή, άπό στά
σιμα νερά. Καθοριστικό ρόλο παίζουν οί ποταμοί Λούρος καί Άραχθος, οί όποιοι εισέρχονται στην πεδιάδα άπό βόρεια καί ανατολικά
αντίστοιχα καί άφοΰ τήν πλαισιώσουν κατά ένα σημαντικό μέρος, έκβάλλουν στην βόρεια ακτή τού Αμβρακικού. Ήδη άπό τό 1971 ό Σ.
Δάκαρης7 υποστηρίζει ότι ή κοίτη τού Λούρου κατά τήν αρχαιότητα
ήταν διαφορετική άπό τήν σημερινή. Σήμερα ή ανάγνωση τών αερο
φωτογραφιών επιβεβαιώνει αυτήν τήν άποψη. Τό ανάλογο παρατη
ρείται και μέ τίς άπό αέρος λήψεις τής περιοχής τού ποταμού Άράχθου στό τμήμα μεταξύ Άρτας καί εκβολής στην θάλασσα. Ή σημε
ρινή κοίτη τού ποταμού έχει μετατοπισθεί ανατολικότερα αυξάνοντας
έτσι τις αποστάσεις πού παρεμβάλλονταν μεταξύ τών δύο ποταμιών.
Ή ύπό εξέταση περιοχή αντιστοιχεί σέ αδρές γραμμές μέ αυτήν
πού βρίσκεται ανάμεσα στον Λούρο καί τόν Άραχθο. Όσον άφορα
τό χαρακτήρα τών αγροτικών ορίων, έχουμε νά κάνουμε μέ μιά πολύ
μορφη περιοχή. Ή ύπαρξη βάλτων και ή αφθονία εν γένει τών υδάτι
νων πόρων επέβαλε αρδευτικές και άποξηραντικές εργασίες πού στό
σημερινό τοπίο εκφράζονται σέ αγροτεμάχια κανονικού γεωμετρικού
σχήματος καθοριζόμενα κατά μεγάλο μέρος άπό αποστραγγιστικές
τάφρους. Τέτοιες ιδιάζουσες περιοχές δέν απαντώνται μόνο στό νό
τιο τμήμα τής πεδιάδας, όπου εμπλέκονται κατά κάποιο τρόπο λιμνο
θάλασσες, ελη, εκβολές και προσχώσεις τών ποταμών, άλλα καί στό
βόρειο μέρος τής πεδιάδας, δυτικά τού οικισμού Χανόπουλο. Άντί-

άντίστοιχα· Βαλαώρα στά Α 246μ., ένώ ΒΑ άναπτύσονται οί πρώτες κορυφές τής
οροσειράς Λάκκα στά 343 καί στά 690μ.
6. Γιά τή γεωγραφία τής περιοχής βλ. στίς σελίδες πού αφιερώνουν οί Α. Philippson Ε. Kirsten, Die Ghechischen Landschaften Φραγκφούρτη 1956, II, 1, σελ. 110-121.
Ό N.G. Hammond, Epirus, 'Οξφόρδη 1967, σελ. 137 κ.έξ. καί Σ. Δάκαρης, Cassopaia and the Elean Colonies. 'Αθήνα 1971, σελ. 4-15 μέ περαιτέρω παραπομπές κα
θώς καί αναφορές σέ μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων.
7. Αυτόθι, πίν. 6 καί 15. Ό συγγραφέας προβαίνει σέ μία συνδυασμένη ανάγνωση ενός
χωρίου τού Σκύλακα καί τόν επιτόπιο εντοπισμό τής παλαιάς κοίτης. Σημειωτέον
ότι οί αυτοσχέδιοι χάρτες τών Κοσμά θεσπρωτοΰ καί 'Αθανασίου Ψαλίδα, Γεωγρα
φία 'Αλβανίας καί Ηπείρου, Ά.Χ. Παπαχαρίσης (έκδ.), 'Ιωάννινα 1964, χάρτης Α/
Γενικός 'Ηπείρου, πού ανάγονται στίς πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, μοιάζουν
νά σημειώνουν τόν ρου και τό σημείο εκβολής τού Λούρου ανατολικότερα τών
σημερινών.
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θέση στίς σχετικά πρόσφατες αυτές διευθετήσεις τού αγροτικού
χώρου αποτελεί μιά μεγάλη μάζα μικρών αγροτεμαχίων ακανόνιστου
σχήματος καί προσανατολισμού, συνήθως άλληλλοδιαχιοριζομένων
μέ φράχτες θάμνων.
Μέσα σ' αυτή τή πολυμορφία τού σύγχρονου άγροτεμαχισμοΰ
εντοπίζονται κάθετοι καί παράλληλοι άξονες, άλλοτε έχοντας μιά
λειτουργική θέση στό σύγχρονο τοπίο, άλλοτε σέ πλήρη ασυμφωνία
μ' αυτό, προδίδοντας έτσι τήν ύπαρξη μιας παλαιότερης συστηματι
κής οργάνωσης τής πεδιάδας πού καταφέρνει νά επιβιώνει σέ σημα
ντικό βαθμό. Μέ βάση τή μελέτη τών διαθέσιμων έπιπεδομετρικών
στοιχείων γίνεται αντιληπτό ότι οί άξονες αυτοί συνιστούν ένα ορθο
γώνιο σύστημα διευθέτησης καί αξιοποίησης τής πεδιάδας πού χαρα
κτηρίζεται άπό τήν περιοδικότητα και τή μετρική τών ρωμαϊκών
κτηματολογίων. Οί άξονες πού έχουν τήν κατεύθυνση Βορράς Νότος (Kardines) γνωρίζουν μιά απόκλιση 27 Δυτικά , ενώ τό μέτρο
(modulus) τής centuria είναι 20x20 actus τών 710μ. Βέβαια, δέν
έχουν αποφευχθεί παρατυπίες και ανακρίβειες πού μπορούμε νά εικά
σουμε ότι επιβλήθηκαν άπό τίς συγκεκριμένες τοπογραφικές συνθή
κες, τό οδικό δίκτυο, τό εδαφικό ανάγλυφο, τήν ύδρογραφΐα, ή ακό
μα άπό τό νομικό καθεστώς τών γαιών.
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τά ϊχνη του δικτύου πού σώζο
νται δυτικά τής πόλης τής Άρτας. Πρόκειται γιά τήν περιοχή πού
βρίσκεται στην καρδιά τής πεδιάδας άλλα και τού δικτύου, καί πού
ορίζεται ώς εξής: προς βορράν, άπό τίς διευθετήσεις τών ελών πού
υπήρχαν δυτικά τού οικισμού Χανόπουλο ; δυτικά, άπό τόν ποταμό
Λούρο, τις απότομες πλαγιές τών λόφων Ζαρκοράχη και Πρ. Ηλίας
καί τά χωριά Νέα Κεράσους καί Άγ. Σπυρίδων νότια καί νοτιοδυτι
κά άπό τά κανάλια τού Λούρου, τά αποξηραμένα ελη τής Ποταμιάς
καί τήν λιμνοθάλασσα τής Λογαροΰς· ανατολικά ή κοίτη τού Άράχθου μπορεί νά θεωρηθεί σάν ενα συμβατικό όριο. Παρά τίς αλλοιώ
σεις λοιπόν τού τοπίου οφειλόμενες κατά μεγάλο μέρος στό αστερο
ειδές οδικό δίκτυο πού άναπτύσεται μέ πυρήνα τήν πόλη τής Άρτας
10
καί ειδικότερα τή γέφυρα της έπί τού Άράχθου , σεβαστού μήκους
8. Γιά τόν προσανατολισμό τών ρωμαϊκών κτηματογραφήσεων πρβλ. τή γνωστή μελέ
τη τού J. Le Gall, Les Romains et l'orientation solaire, MEFRA, 1975, 1, σελ. 287.
9. Τά στάσιμα νερά δηλώνονται σαφώς στον αγγλικό χάρτη τοϋ 1943 (1:100.000/φύλλο "Αρτα πού αναπαράγει τόν ελληνικό τού 1934) ένώ τά σημερινά τοπωνύμια εξα
κολουθούν νά θυμίζουν τήν ύπαρξη στάσιμων νερών.
10. Βέβαια, τό αστεροειδές οδικό δίκτυο πού καταλήγει στή γέφυρα τής "Αρτας δέν
πρέπει νά είναι μεσαιωνικό ή νεώτερο δημιούργημα. Ξέρουμε ότι στή βάση τής
ιστορικής γέφυρας πού κτίσθηκε έπί Τουρκοκρατίας εντοπίσθηκε ελληνική (κλα
σικής εποχής;) τονχοδομία. Βλ. Φ.Μ. Πέτσας, ΑΕ, 1950-51, Χρονικά, σελ. 41.
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τμήματα αξόνων τών ενδιάμεσων δομών τής ρωμαϊκής κτηματογρό
φησης παραμένουν λειτουργικά εϊτε ώς αγροτικοί καί δευτερεύουσας
σημασίας δρόμοι εϊτε ώς όρια χωραφιών. Παράλληλα ενα πλήθος
επιμεριστικών δομών11 κάνει πολύ περισσότερο αισθητή τή παρου
σία του. 'Οπωσδήποτε ισχύει καί στην περίπτωση τής Άρτας ό κανό
νας τής κινητικότητας τών δομών, πού θέλει νά προσβάλλονται εντο
νότερα οί ενδιάμεσες δομές, περισσότερο εξαρτημένες άπό τίς πολι
τικές και οικονομικές συγκυρίες, παρά οί επιμεριστικές δομές πού
καταλήγουν έτσι νά διαδραματίζουν ρόλο αρχείου. Εντούτοις, ό βαθ
μός επιβίωσης καί αυτών τών ενδιάμεσων δομών παραμένει θεαματι
κός12. 'Ενδεικτικό αυτού τού γεγονότος είναι ή περιοχή τού χωριού
Κιρκιζάτες όπως παρουσιάζεται στον πρώτο χάρτη.
Στό κέντρο σχεδόν αυτής τής περιοχής βρίσκεται ό δρόμος πού
ενώνει τους Χαλκιάδες μέ τόν Κακόβατο. Τόν παρακολουθούμε γιά
περισσότερα άπό 3.500 μέτρα, νά παραπαίει δεξιά καί αριστερά ενός
limes τού όποιου προφανώς αποτελεί τή διάδοχο κατάσταση. Ή με
λέτη τών διαστρεβλώσεων πού παρατηρούνται καί πού αλλοιώνουν
τήν αλλοτινή εύθυτενή του εικόνα εμφανίζεται αρκετά ενδιαφέρουσα
άπό τήν άποψη Οτι μοιάζει νά παραπέμπει σέ λόγους στενά τοπικούς.
Δέν φαίνεται νά επηρεάζεται άμεσα ούτε άπό τό αστεροειδές δίκτυο
πού απολήγει στή γέφυρα έπί τού Άράχθου, ούτε άπό μία ενδεχόμε
νη τάση τών κατοίκων τού βόρειου μέρους τής πεδιάδας νά επικοινω
νήσουν μέ τίς θαλάσσιες ακτές. Ό εν λόγω limes έλκεται καί απω
θείται άπό διάφορους πόλους τού άμεσου του περιβάλλοντος, έλξη
οικισμού, πορεία παράλληλη μέ κανάλι, έλξη διπλού κάθετου δρό
μου, πού παρουσιάζονται στον δεύτερο χάρτη.

11. Γιά τίς ενδιάμεσες καί επιμεριστικές δομές: Ε. Sereni, Villes et campagnes dans
l'Italie pré-romaine, Annales ESC, 1967, σελ. 27.
12. Χρήσιμος ό συλλογικός τόμος La mobilité des paysages méditerranéens, Hommage à P. Birot, Τουλούζη 1984, όπου ακριβώς γεωγράφοι αναπτύσσουν τό θέμα
τής κινητικότητας τών μεσογειακών τοπίων, μέ εύρεΐες αναφορές στά ελληνικά,
λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους.
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Χάρτης 1. Ή ανάπτυξη των οικισμών Κφκιζάτες και Πλησιοί επί των αξόνων τοΰ ρωμαϊκού κτημα
τολογίου (τμήμα διαγράμματος 1:5.000 της ΓΥΣ σέ σμίκρυνση. Άρ. άδειας: Φ.
171.75/20/234561/1. 3624/7.12.1989. Άρ. συμφωνητικού 31. Ή ΓΥΣ διατηρεί τά συγ
γραφικά δικαιώματα Φ Copyright HMGS).
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Δυστυχώς αγνοούμε την ακριβή έκταση πού κάλυπταν τά ελη καί
τά στάσιμα νερά κατά τη στιγμή τής κτηματογράφησης των εδα
φών13. "Αν έγινε ιδιαίτερος λόγος γιά τό κεντρικό τμήμα τής πεδιά
δας, είναι γιατί σήμερα αυτό διαφοροποιείται υδρογραφικά κυρίως
άπό τήν «περιφέρεια» του ή όποια χαρακτηρίζεται είτε άπό τήν ύπαρ
ξη ελών εϊτε άπό τή διενέργεια άποξηραντικών και εγγειοβελτιωτι
κών έργων. Πάντως, είναι γεγονός ότι μπορούν νά αναγνωρισθούν
καί στην έν λόγω «περιφέρεια» τμήματα ορίων ή δρόμων πού εντάσ
σονται στή λογική τής ρωμαϊκής κτηματογράφησης τής πεδιάδας.
Έτσι, προς βορρά, εντυπωσιάζει ή έμμονη τού ρωμαϊκού προσανατο
λισμού στό οδικό δίκτυο των χωριών Χανόπουλο καί Καμπή καθώς
καί σέ τμήμα τού κεντρικού δρόμου πού όδηγεΐ στην άνω κοιλάδα
καί τά στενά τού Λούρου, ανάμεσα στή Φιλιππιάδα καί τό Παλιούρι.
Δυτικά, όπου τά ελη ή οί αποξηραμένες περιοχές καλύπτουν μεγάλες
εκτάσεις, ή ανθρώπινη παρουσία κατά τά ρωμαϊκά χρόνια δηλώνεται
σαφώς μέ τά έρείπεια κτίσματος, πιθανόν λουτρού, στή Στρογγυλή14.
Συνάμα, βλέπουμε τους βασικούς άξονες τού οδικού και τού άποξηραντικοΰ δικτύων τής Ποταμιάς νά έχουν τήν αυτή απόκλιση μέ τή
ρωμαϊκή κτηματογράφηση, άλλα καί νά ακολουθούν τή φορά τού λό
φου Μαυροβούνι. Νότια καί νοτιοανατολικά ό "Αραχθος ρέει τά τε
λευταία χιλιόμετρα πρίν τήν εκβολή του στον 'Αμβρακικό. Έδώ, τά
αγροτικά Ορια πού χαρακτηρίζονται άπό τόν προσανατολισμό καί τήν
περιοδικότητα τού ρωμαϊκού δικτύου είναι λιγοστά άν τά συγκρίνει
κανείς μέ τήν πυκνότητα μέ τήν οποία συναντώνται στό κέντρο τής
πεδιάδας. Ή παρουσία τους είναι έντονη στην περιοχή τών χωριών
Νεοχώρι και Παχυκάλαμος, καί ίκανή νά δείξει ότι τά όρια αυτά απο
τελούν στοιχεία σαφώς εναρμονισμένα στή λογική τής ρωμαϊκής
επέμβασης.
Κατά πόσον όμως ό εντοπισμός ενός ρωμαϊκού δικτύου συμβάλ
λει στον καθορισμό τής πραγματικά καλλιεργούμενης έκτασης τής
πεδιάδας κατά τήν αρχαιότητα; Όταν ή κτηματογράφηση μιας περιο
χής συνόδευε εγκατάσταση ρωμαίων αποίκων, τότε, μπορούμε νά

13. Ή ύπαρξη ελών κατά τήν αρχαιότητα είναι αναμφισβήτητη. Βλ. N.G. Hammond,
Epirus, La., σελ. 43. Μένει βέβαια νά καθορισθεί ή ακριβής έκταση πού κατα
λάμβαναν καί ή όποια δεν πρέπει απαραίτητα νά ήταν ή αύτη μέ τή σημερινή·
γνωρίζουμε ότι τόσο ή κοίτη τών δύο ποταμών όσο καί ή επιφάνεια της θάλασσας
δέν παρέμειναν σταθερές.
14. Φ.Μ. Πέτσας, ë.d., σελ. 40-41.
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υποστηρίξουμε ότι αποσκοπούσε κατά πρώτο λόγο στην διανομή ή
έπαναδιανομή τής γής. Όπως φαίνεται15, τό κτηματολόγιο τής "Αρ
τας δεν εμπίπτει σέ μιά τέτοια περίπτωση- μοιάζει νά εντάσσεται σέ
σχέδια ανάπτυξης τής περιοχής. Ή συνδυασμένη ανάγνωση φιλολο
γικών μαρτυριών, γιά τίς όποιες θά γίνει λόγος πιό κάτω, επιτρέπει
νά υποθέσουμε ότι ή απόφαση γι' αυτή τήν κτηματογράφηση ερχόταν
ώς απάντηση σέ καταστάσεις μαρασμού και ενδεχομένως σέ δημο
γραφική πτώση πού παρουσίαζε ή χώρα τής 'Αμβρακίας. Είναι
γνωστό ότι ή συστηματική διευθέτηση ενός χώρου αποβλέπει στην
περαιτέρω αξιοποίηση τών εύφορων καθώς επίσης καί στην βελτίω
ση τών άγονων, έγκαταλειμένων ή προβληματικών εδαφών16. Δυστυ
χώς, ή έλλειψη αρχαιολογικών δεδομένων στην ύπό εξέταση περιο
χή δέν επιτρέπει παρά τή διατύπωση εικασιών και μόνον. Παραμένει
πάντως ενδιαφέρουσα ή σύγκριση τού τρίτου χάρτη πού παρατίθεται
καί όπου αποτυπώνεται τό κτηματολόγιο τής "Αρτας στό σύνολο του,
μέ τους ίστορικο-αρχαιολογικούς χάρτες πού δημοσίευσε τό 1971 ό
Σ. Δάκαρης1 . Άπ' αυτούς τους τελευταίους, οί χάρτες πού αντιστοι
χούν στην ύστερη ελληνιστική καί στην αυτοκρατορική εποχή, εμ
φανίζουν περιοχές όπου εντοπίσθηκαν ϊχνη τού κτηματολογίου ώς
έλώδεις. Δέν πρόκειται γιά δύο συγκρουόμενες απόψεις. Δέν γνωρί
ζουμε βέβαια τά στοιχεία πού είχε στή διάθεση του ό Σ. Δάκαρης.
'Ενδέχεται όμως ή κτηματογράφηση τής πεδιάδας νά αποτελούσε ενα
μέρος τών εργασιών πού στόχευαν στην αποξήρανση τών ελών και
τή διενέργεια εγγειοβελτιωτικών έργων 8.
Οί άξονες ενός δικτύου, εϊτε αγροτικό εϊναι αυτό εϊτε αστικό, συ
νιστούν τόν σκελετό τόν όποιο επινοούν οί ανθρώπινες κοινωνίες γιά
νά αξιοποιήσουν καλύτερα τό τοπίο καί νά επωφεληθούν περισσότε
ρο άπό τά στοιχεία τού φυσικού περιβάλλοντος, προβάλλοντας ταυ
τόχρονα τίς ιδιαίτερες τους επιλογές και αντιλήψεις γιά τόν χώρο.

15. Κατ. σελ. 281.
16. Ό Α. Rizakis, Cadastres et espace rural dans le NO du Péloponnèse, DHA, 16,
1990, (ύπό εκτύπωση) βρίσκεται αντιμέτωπος μέ παρόμοιες καταστάσεις, εντοπι
σμού ιχνών κτηματογραφημένου δικτύου σέ άγονες καί έλώδεις περιοχές.
17. S. Dakaris, Cassopaia and the Elean Colonies, Αθήνα AGC 1971, fig. 34-37.
18. Ηρβλ. τήν περίπτωση τών κτηματογραφήσεων τών ιταλικών πόλεων Velitrae,
Ulubrae, Setia. Βλ. G. Chouquer et alii, Structures agraires dans l'Italie centroméridionale, Παρίσι 1987, σελ. 98-102. Τό παιχνίδι αυτό ανάμεσα στίς ανθρώπινες
επεμβάσεις καί τήν επιμονή τής φύσης [αντιπαράθεση culture - nature κατά μία
άποψη] παραπέμπει στά γραφόμενα τής πρώτης σημείωσης καί στην αναγκαιότητα
μελέτης της κινητικότητας τών κτηματογραφήσεων καί τών γεωγραφικών έν γένει
δικτύων.
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Κατά συνέπεια, ή επισήμανση τών κατευθύνσεων μιας κτηματογρά
φησης χρήζει ερμηνείας όσον άφορα τήν εκμετάλλευση τών φυσικών
δεδομένων, τίς πολιτικές συνθήκες καί συγκυρίες πού ευνόησαν ή
επέβαλαν τή κτηματογράφηση, άλλα και τίς διανοητικές παραστά
σεις πού είχαν οί άνθρωποι γιά τόν αγροτικό χώρο.
Βέβαια, τό τελευταίο ζήτημα, αυτό δηλαδή τών διανοητικών πα
ραστάσεων, είναι αρκετά περίπλοκο καί οπωσδήποτε δέν εξαντλείται
μέ τή μελέτη τών αγροτικών δικτύων καί μόνο. Τό είναι και τό γίγνε
σθαι τού ανθρώπου είναι άρρηκτα δεμένο μέ τό χώρο. Ή αίσθηση
τού χώρου πού έχουμε είναι αποτέλεσμα τής σύνθεσης τών πολυά
ριθμων ερεθισμάτων, οπτικών, ακουστικών, κινητικών, θερμικών1 .
Επιπλέον ή ανθρωπολογία τού χώρου δέν μπορεί νά θεωρηθεί παρά
μόνο στή μεγάλη διάρκεια. Στην περίπτωση τώρα τών αγροτικών
κτηματογραφήσεων οί συνιστώσες τού προβλήματος προσδιορίζο
νται:
α) άπό τίς καταβολές πού είχαν δεχτεί οί Ρωμαίοι χωρομέτρες
καί τήν μακροχρόνια εμπειρία τους σέ διάφορες περιοχές τής αυτο
κρατορίας21.
β) άπό τά επιτόπια γεωφυσικά άλλα καί πολιτισμικά δεδομένα,
καθώς κι άπό τίς συγκεκριμένες ανάγκες πού προβλεπόταν νά καλύ
ψει ή κτηματογράφηση τής περιοχής.
"Αν γιά τό πρώτο θέμα δέν μπορεί νά γίνει λόγος στά πλαίσια αύ-

19. Πρβλ. Ε. Hall, La dimension cachée, Παρίσι 1971. Γιά τους Ρωμαίους ειδικότερα,
χρήσιμο γιά μιά πρώτη προσέγγιση M. Meslin, L'Homme romain, Παρίσι 1978,
σελ. 38 κ.έξ.
20. Καταβολές πού ανάγονται στους Έτρούσκους. Γιά νά μήν γίνει αναφορά παρά
μόνο σέ αρχαίους συγγραφείς, βλ. Varr. De lin. lat. V, 143 καί κυρίως Frontinus,
De Urn., L, 27-28: Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a disciplina etrusca; quod aruspices orbem terrarum in duas partes diviserunt, dextram appellaverunt quae septentrioni subiaceret, sinistram quae ad meridianum terrae esset, ab
oriente ad occasum, quod eo sol et luna spectaret, sicut quidam architecti delubra
in occidentem recte spectare scripserunt. Aruspices altera linea ad septentriônem a
meridiano diviserunt terram, et a media ultra antica, citra postica nominaverunt.
Ab hoc fundamento maiores nostri in agrorum mensura videntur constituisse
rationem. Primo duo limites duxerunt unum ab oriente in occasum, quem vocaverunt decimanum; alteram a meridiano ad septentriônem quem vocaverunt cardines. Decimanus autem dividebat agrum dextra et sinistra, cardo citra et ultra.
21. Σέ αντίθεση, αλλά όχι αντίφαση μέ τό κείμενο τής προηγούμενης σημείωσης, ό
Hyginus, De Urn const.; L, 170 υποστηρίζει ότι στή πράξη πολλοί χωρομέτρες δέν
τηρούσαν τους κανόνες άπό άγνοια τού συστήματος τού κόσμου. Πρβλ. επίσης G.
Chouquer et alii, Là., όπου ακριβώς μελετώνται οί εμπειρίες πού αποκόμισαν οί
Ρωμαίοι άπό τίς διαδοχικές διευθετήσεις τών περιοχών τού Λατίου καί τής Κα
μπάνιας. άπό τόν 4ο π.Χ. αιώνα ώς τίς αρχές τών αυτοκρατορικών χρόνων.
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τού τού δημοσιεύματος22, τό δεύτερο εστιάζει επάνω του τό ουσια
στικό μέρος τής ιστορικής ερμηνείας. Μέ ποιο τρόπο καί σέ ποια
κριτήρια βασιζόμενοι οί χωρομέτρες έθεσαν σέ εφαρμογή τις
γνοόσεις τους καί προχώρησαν στή κτηματογράφηση τής πεδιάδας;
Φαίνεται ότι τό ανάγλυφο τού εδάφους αποτέλεσε πρωταρχικό
σημείο αναφοράς. Οί kardines τής centuriatio έχουν τήν ίδια απόκλι
ση μέ αυτή πού προδιαγράφουν οί πλαγιές τής Λάκκας καί τού Μαυ
ροβουνίου- οί decumani μπορούν νά θεωρηθούν ώς limites montant,
καθώς ξεκινούν άπό τόν ανατολικότερο στό βόρειο τμήμα τής πεδιά
δας kardo, πού αναγνωρίζεται εύκολα στους πρόποδες τής Αάκκας
καί δυσκολότερα στό νότιο τμήμα του23. Ή διευθέτηση αύτη τής πε
διάδας μέ βάση τίς ρίζες τών βουνών καί κατ' επέκταση τή διαφορο
ποίηση πεδιάδας -βουνού καλεί συνειρμικά σέ παρατηρήσεις, πού
σχετίζονται μέ τίς ρωμαϊκές άλλα καί έν γένει μεσογειακές αντιλή
ψεις και διανοητικές παραστάσεις τού χώρου.
Τά αντιτιθέμενα ζεύγη όπως:
πεδινός χώρος - ορεινός χώρος
δομημένος χώρος - άγριος ή ανυπότακτος χώρος
τάξη - αταξία
πολιτισμός - φύση
γεωργοί - νομάδες
επανέρχονται συχνά στό σύνολο σχεδόν τής έλληνολατινικής γραμ
ματείας καί λειτουργούν σέ ποικίλα επίπεδα. Καί είναι αισθητή ή
διάθεση υποβιβασμού, ηθικού καί πολιτιστικού, τών όρεισίβιων και
έξαρσης τού τρόπου ζωής τών πεδινών24. Τούτο δέν σημαίνει ότι πα
ρόμοιες αντιλήψεις υπαγορεύουν κατά τρόπο αποκλειστικό τό έργο
τών agrimensores. Ξέρουμε ότι οί Ρωμαίοι δέν κτηματογραφοΰσαν
παρά μόνο τις πεδινές εκτάσεις. Όπως επίσης ότι δέν είχαν κανέναν
περιορισμό καί ηθικό ενδοιασμό στό νά προβούν στην αξιοποίηση

22. Βλ. τίς βασικές μελέτες τών: O.A.W. Dilke, The Roman land Surveyors. An
introduction to the Agrimensores, Devon 1971, καί F.T. Hinrichs, Die Geschichte
der gromatischen Institutionen, Wiesbaden 1974 (πρόσφατα δημοσιεύτηκε καί ή
γαλλική μετάφραση του στή σειρά του IFAPO, Παρίσι 1989).
23. Γιά τους limites montani βλ. Frontinus, L, 30, 2-4 ή Hyginus Gromaticus, L 168
4-5.
24. Άπό τή μία πλευρά υπάρχει ή τάση γιά εξωραϊσμό τού τρόπου ζωής τών όρεισί
βιων πού άλλοτε ταυτίζονται μέ τήν άπέριτη καί ανέμελη ζωή καί άλλοτε μέ ό,τι τό
βάρβαρο καί απολίτιστο καί πολεμοχαρές, Βλ. P. Briant, Etal et pasteurs au
Moyen Orient ancien, Παρίσι - Cambridge 1982, σελ.12 κ.έξ. μέ παραπομπές στον
Στράβωνα, Άρριανό, Διόδωρο, Quintus Curtius κ.ά.
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ορεινών περιοχών . "Αν επιχειρώ νά συνδέσω τό έργο τεχνικών,
όπως ήταν οί agrimensores, μέ τήν ιδεολογική καί διανοητική ατμό
σφαιρα τής εποχής, είναι γιατί τά κατάλοιπα τους, κτηματογραφήσεις
καί γραπτά εγχειρίδια, μπορούν νά αποτελέσουν μία προνομιούχο
πηγή πληροφοριών γιά τό τρόπο μέ τόν όποιο οί σύγχρονες τους κοι
νωνίες συλλάμβαναν διανοητικά, ζούσαν καί χρησιμοποιούσαν τό
χώρο καί τό αγροτικό τοπίο ειδικότερα26. Ό προσανατολισμός μιας
κτηματογράφησης καί οί σχέσεις του με βασικά στοιχεία τού φυσι
κού τοπίου, ανάγλυφο, ακτογραμμή ή άλλα, δέν υιοθετούνται τυχαία
άλλα σύμφωνα μέ μία γενικότερη θεώρηση τού χώρου. 'Οπωσδήποτε
είναι δύσκολο νά θέσει κανείς καί νά επιλύσει τέτοιου είδους
ζητήματα περιορίζοντας τα στά πλαίσια μεμονομένων περιπτώσεων.
Ή πεδιάδα τής Άρτας εμφανίζεται σάν μία ελάχιστη ψηφίδα στό τε
ράστιο μωσαϊκό πού συνθέτει τό σύνολο τών ρωμαϊκών κτηματογρα
φήσεων27.
Ποιες οί πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες πού επέβαλαν τήν
ανάληψη και εκτέλεση αυτού τού έργου;
Σέ κοινωνίες πού στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην αγροτική πα
ραγωγή, ό έλεγχος καί ή εκμετάλλευση τών εδαφών παραπέμπουν
αμέσως στην ιστορία τών πολιτικών καί κοινωνικών διαμαχών28. Ή
πλειονότης τών εδαφών, γιά τά όποια γίνεται λόγος εδώ, αποτελούσε
μέρος τής χώρας τής 'Αμβρακίας, ώς τήν ίδρυση τής Νικόπολης άπό
τόν Αύγουστο, οπότε καί εντάχθηκε στό territorium τής νέας πό
λης29. Βέβαιο terminus post quem γιά τή χρονολόγηση τού δικτύου
είναι τό 167 π.Χ. όταν ό Αιμίλιος Παύλος καταστρέφει τίς 70 πόλεις

25. Πρβλ. τίς εργασίες τού Ph. Leveau, Etude de l'évolution d'un paysage agraire d'époque romaine à partir d'une prospection de surface: Γ exemple du territoire de
Caesarea de Maurétanie, Quaderni di Storia, 13, 1981, p. 167 κ.έξ.ή ακόμα, L'op
position de la montagne et de la plaine dans l'historiographie de l'Afrique du Nord
antique, Annales de Géographie, 86, 1977, p.201 κ.έξ.Γιά τήν ελληνική χερσόννησο δέν έχουμε συνθετικές εργασίες έχουν όμως εντοπισθεί αγροτικές εγκαταστά
σεις σέ διάφορα ορεινά σημεία.
26. Ρ.Ν. Doukellis, La construction des paysages agraires, 'Αρχαιογνωσία, 6 (ύπό
εκτύπωση).
27. Πρβλ. F. Castagnoli, L'orientamento nella cartografia greca e romana, Rend. Pont.
Ace. Arch. 1975-1976, σελ. 59 κ.έξ. Cl. Nicolet, L'Inventaire du Monde, Παρίσι
1988, σελ. 122 κ.έξ.
28. Πρβλ. M. Clavel - Lévêque, Résistance, révoltes et cadastres: problèmes du contrôle de la terre en Gaule transalpine. Forms of Control and subordination in
Antiquity, Tokyo 1988, σελ. 177.
29. U. Kahrstedt, Die Territorien von Patrai und Nikopolis in der Kaiserzeit, Hisloria, I, 1950, p. 554.
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τής 'Ηπείρου, αιχμαλωτίζει 150.000 'Ηπειρώτες και οί Ρωμαίοι αρχί
ζουν νά ελέγχουν πλήρως καί σέ κάθε επίπεδο τήν ηπειρωτική γή °.
'Ακολουθεί μιά μακρά περίοδος σχετικής ερήμωσης καί δημογραφι
κής κάμψης τής Ηπείρου 3 ', όπως άλλωστε και τών περισσότερων
ελληνικών περιοχών32. "Ισως είναι ορθότερο νά ειπωθεί ότι τό 167
ισχύει ώς χρονολογική τομή στην γενικότερη ηπειρωτική ιστορία.
Γιά τήν πόλη τής 'Αμβρακίας συγκεκριμένα, γνωρίζουμε ότι έχαιρε
μιας σχετικής ελευθερίας· ή ρωμαϊκή σύγκλητος τήν είχε εντάξει
στις civitates liberae33. Δέν έχουμε καμία ένδειξη πού νά επιτρέπει νά
υποθέσουμε ότι ή κτηματογράφηση τής πεδιάδας έλαβε χώρα κατά
τή διάρκεια τού 2ου καί Ιου προχριστιανικών αιώνων ώς καί τήν
ίδρυση τής Νικόπολης. Οί κατηγορίες πού προσάπτει ό Κικέρων
στον ανθύπατο τής Μακεδονίας L. Calpuraius Piso (57-55 π.Χ.) γιά
τήν πολιτική πού ό τελευταίος άσκησε στην 'Ελλάδα καί τήν 'Αμβρα
κία ειδικότερα δέν ευνοούν τήν υπόθεση ότι ή κτηματογράφηση έγι
νε κατά τή διάρκεια τής παραμονής τού ανθυπάτου στην 'Αμβρακία 4.
Ό πιθανότερος χρόνος κτηματογράφησης τής άρτινής πεδιάδας
μοιάζει νά τοποθετείται μετά τή ναυμαχία στό "Ακτιο, τήν άνοδο
στην εξουσία τού Αυγούστου καί τήν ίδρυση τής Νικόπολης. Ή άπο
ψη αυτή βασίζεται στον ακόλουθο συλλογισμό. Ή διευθέτηση ενός
αγροτικού τοπίου δέν θά παρουσίαζε κάποιο ενδιαφέρον ή κάποιο
ιδιαίτερο λόγο γιά τους νέους κυρίους τής περιοχής άπό τή στιγμή
πού δέν έχουμε αποστολή αποίκων35 καί, κυρίως, απουσίαζε ό απα
ραίτητος πολιτικός φορέας ή θεσμός πού θά λειτουργούσε ώς σημείο
αναφοράς γιά τή συνοχή τού φυσικού τοπίου καί τών κοινωνικών
σχέσεων. Μέ τήν ί'δρυση τής Νικόπολης αυτός ό λόγος εκλείπει. Ό
Αύγουστος περί τό 28 π.Χ. ιδρύει μία πόλη - φορέα τών απαραίτητα
δομών γιά τήν αξιοποίηση τής περιοχής36. Μιά άπό τίς απαραίτητες
30. Πολύβ. XXX, 15, Πλούτ., Αιμίλιος Παδλος, 29, 4-5.
31. Στράβων, VII, 7,3.'
32. Είναι γνωστές οί ρήσεις τού Πολυβίου. Πρβλ. J. Bintliff, The development of Set
tlement in South-West Boeotia, La Béotie antique, Παρίσι 1985, σελ. 64.
33. Liv. XXXVIII, 44, 4. Βλ. θ . Σαρικάκης, Συμβολή εις τήν ιστορία τής 'Ηπείρου
κατά τους χρόνους τής ρωμαϊκής κυριαρχίας, ΑΕ, 1964, σελ. 109.
34. Cic. In Pisonem, 96. Πρβλ. τήν αντίθετη πολιτική πού άσκησαν κατά τήν ίδια επο
χή, ρωμαίοι αξιωματούχοι στην Ναρβωνίτιδα: Cic. Pro Fonteio, Pro Quinctio. M.
Clavel - Lévêque, έ.ά. σελ. 184 κ.έξ.
35. Γνωρίζουμε ότι Ρωμαίοι εμπορευόμενοι καί ίππεΐς είχαν εγκατασταθεί ή επεκτεί
νει τά εμπορικά / αγροτικά συμφέροντα τους στην Ήπειρο ήδη άπό τά τέλη 2ου
αιώνα. Οί επιχειρήσεις αυτές όμως δέν «έκπληροΰσαν» τους απαραίτητους λόγους
γιά μιά συστηματική οργάνωση τοΰ αγροτικού τοπίου.
36. Ν. Purcell, The Nicopolitan Synoecism and the Roman Urban Policy, Νικόπολις
A\ Πρέβεζα 1987, σελ. 89.
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δομές ήταν ή κτηματογράφηση και ή διανομή τής γής στους κατοί
κους της νέας πόλης. Κτηματογραφήθηκε ή περιοχή νότια τής Νικό
πολης3 • οί χωρομέτρες προχώρησαν στή διευθέτηση τής πεδιάδας
τής 'Αμβρακίας. Ώ ς γνωστόν δέν υπάρχουν ενδείξεις γιά παρουσία
ρωμαίων αποίκων οί πηγές κάνουν λόγο γιά συνοικισμό κατοίκων
πόλεων τής νότιας Ηπείρου καί τής 'Ακαρνανίας38. Κατ' αυτήν τήν
έννοια, ή κτηματογράφηση τής άμβρακικής πεδιάδας καλείται νά εκ
πληρώσει περισσότερες λειτουργίες άπ' ότι ίσως ή κτηματογράφηση
νότια τής Νικόπολης. Τό κτίσμα του Αύγουστου έρχεται νά αντικατα
στήσει τήν παλαιά κορινθιακή αποικία, πρωτεύουσα τού Πυρρού,
πόλη μέ έντονες ιστορικές μνήμες άλλα καί πόλη πού γιά διάφορους
λόγους μοιάζει νά καταρρέει39. Ή επιβολή λοιπόν ενός κτηματογραφημένου δικτύου στην παλαιά χώρα τής 'Αμβρακίας και τωρινό territorium τής Νικόπολης ενδύεται καί μέ μιά συμβολική διάσταση.
'Αντιπαράθεση ανάμεσα στην παλιά πόλη καί τή νέα; Όχν τέτοιου
είδους αντιπαραθέσεις δέν ήταν αγαπητές στό νικητή τού 'Ακτίου.
Τό δίκτυο ερχόταν νά συμβάλει στην βελτίωση καί ανάπτυξη τής πε
διάδας. 'Υπήρχαν λόγοι απτοί, ουσιαστικοί. Δέν έχουμε εγκατάστα
ση αποίκων ή γή μοιάζει νά παρέμεινε στή διάθεση τών κατοίκων
τής περιοχής.
Ό εντοπισμός ενός επιπλέον ρωμαϊκού κτηματολογίου συμβάλλει
στην κατανόηση τής πολιτικής πού άσκησαν ή πού θέλησαν νά
ασκήσουν οί Ρωμαίοι στην ελληνική χερσόνησσο. Συμβάλλει επίσης
στή μελέτη τής κοινωνικής ιστορίας αυτής τής εποχής καί στή μελέ
τη τής ιστορίας τού ελληνικού τοπίου. Ή περίπτωση όμως τής άρτινής πεδιάδας ενδέχεται νά παρουσιάζει μιά ιδιαιτερότητα. 'Ιδιαιτερό
τητα πού νά οφείλεται στην ανακάλυψη επιγραφικών κειμένων σχετι
κών μέ τό καθορισμό τής χώρας τής 'Αμβρακίας πρίν τήν ενεργό
ανάμειξη τών Ρωμαίων στή διαχείρηση τών κοινών τής πόλης.
Τό 1985 ό P. Cabanes και ή 'Ιωάννα 'Ανδρέου δημοσιεύουν τά
θραύσματα μιας επιγραφής πού είχαν άνευρεθεί κατά τή διάρκεια τής
ανασκαφής στην περιοχή τού γνωστού περίπτερου δωρικού ναού

37. P. Doukellis, Cadastres romains en Grèce: Traces d'un reseau rural à Actia Nicopolis, DMA, 14, 1988, σελ. 159-166, όπου μιά πρώτη παρουσίαση ενός ρωμαϊκού
δικτύου στην μικρή χερσόννησο τής Πρέβεζας νότια τής Νικόπολης.
38. Ε. Kirsten, The Origins of the First Inhabitants of Nikopolis, Νικόπολις A '. Πρέβε
ζα 1987, σελ. 91.
39. Πρβλ. Π. Καρατζένη, 'Οχύρωση 'Αμβρακίας. Μιά νέα χρονολογική προσέγγιση,
Ηπειρωτικά Χρονικά, 28, 1986/87, σελ. 22 κ.έξ.
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στην "Αρτα40. Τό εν λόγω κείμενο άφορα, ανάμεσα σέ άλλα, στον
προσδιορισμό τών ορίων τών πόλεων 'Αμβρακίας και Χαράδρου
κατά τά μέσα τού δεύτερου προχριστιανικού αιώνα41. Ή ιδιαιτερότη
τα λοιπόν γιά τήν όποια γίνεται λόγος έγκειται στις δυνατότητες απο
κρυπτογράφησης τών πιθανών σχέσεων ανάμεσα στά όρια πού είχαν
θέσει κατά τήν ύστερη ελληνιστική εποχή οί δύο αυτές πόλεις και τή
ρωμαϊκή κτηματογράφηση. "Αν κάνω τή σύντομη μνεία σ' αυτό τό
θέμα δέν είναι γιά νά προτείνω λύσεις. Είναι δύσκολο νά προσδιορι
σθούν τά ακριβή όρια τών δύο πόλεων ακολουθώντας τό επιγραφικό
κείμενο καί μόνο. Είναι όμως θεμιτό νά διατυπωθεί ή ίδέα καί νά επι
χειρηθούν μεθοδολογικές προσεγγίσεις πού θά επιτρέψουν μέ βάση
τήν ρωμαϊκή φάση οργάνωσης τού τοπίου όχι μόνο νά μελετάμε τις
μεταγενέστερες εποχές, όπως γίνεται συνήθως, άλλα καί νά προχω
ρήσουμε στίς προγενέστερες φάσεις, στην προκείμενη περίπτωση, σ'
αυτή τού 2ου αιώνα π.Χ. ή ακόμη σ' αυτήν ή σ' αυτές πού συνδέονται
μέ τήν εγκατάσταση τών Κορινθίων αποίκων στίς όχθες τού Άράχθου ποταμού.

40. Le règlement frontalier entre les cites d'Ambracie et de Charadros, BCH, CIX,
1985, σελ. 499 κ.έξ. Πρβλ. επίσης: P. Cabanes, Le règlement frontalier entre les cités
d'Ambracie et de Charadros: Compléments, BCH, CIX, 1985 σελ. 755 κ.έξ. Ch.
Habicht, Zum Vertrag zwischen Ambrakia und Charadros, ZPE, 62, 1987, σελ.
190 καί P. Charneux et J. Tréheux, Sur le règlement frontalier entre Ambracie et
Charadros, BCH, CXII, 1988, σελ. 359 κ.έξ.
41. Πρέπει νά σημειωθεί ότι σώζονται επιγραφικές μαρτυρίες γιά τόν καθορισμό τών
ορίων τής 'Αμβρακίας μέ άλλους γείτονες της, τους Άθαμανες, (βλ. M. Holleaux,
Fragment de senatus - consulte trouvé à Corfou, BCH 48, 1924, σελ. 381-398) καί
τους Άκαρνάνες (IG, II, 2, 951, Addenda et Corrigenda). Δέν χρειάζεται νά επε
κταθούμε περισσότερο σ' αυτές μιά καί πρόκειται γιά περιοχές πού δέν έχουν άμε
ση σχέση μέ τή ρωμαϊκή κτηματογράφηση.
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Χάρτης 3. Τό ρωμαϊκό κτηματολόγιο τής πεδιάδας τής Άρτας. Έχουν άποζ
πωθεΐ κυρίως τά δρια (limites) πού αντιστοιχούν μέ τους άξονες τά

νδιάμεσων δομών (σχέδιο Σ. Ζουμπάκη μέ βάση τό χάρτη 1:50.000
ης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στράτου). .

RESUME
UN RESEAU DES LIMITES AGRAIRES DANS LA PLAINE
D'ARTA
La reconnaissance morphologique d'éléments, tels que la voirie,
le parcellaire, ou les limites agraires de la plaine située à l'Ouest de
la ville d'Arta (anc. Ambracie) permet de réconstituer un réseau des
limites agraires orthogonal, trahissant un aménagement systématique
des terroirs, caractérisé par la métrique et la périodicité des cadastres
romains. En effet il s'agit d'une centuriatio dont; les kardines sont
orientés à 27° NNO et dont le module correspond aux 710m pour des
centuries de 20 χ 20 actus.
L'étendue de la région cadastrée s'identifie, ni plus ni moins, avec
l'ensemble de la plaine, formée par des alluvions et délimitée côte Sud
par la lagune et les marais de la côte septentrionale du golfe d'Ambracie et des colines à pente très accidentée qui l'entourent des autres côtés. Il semble que la mise en place d'un réseau cadastré par les
Romains a eu lieu par un souci de mise en valeur de ces terroirs. La
cadastration ne se limitait pas uniquement aux terroirs secs mais il
semble qu'elle s'accompagnait par des opérations de drainage et d'assèchement des marécages. Ceci n'est pas un cas unique dans l'histoire des cadastrations romaines; car la politique romaine de mise en
valeur et d'exploitation des sols, n'avait pas uniquement un caractère
d'intensification des cultures, mais aussi un caractère extensif, à savoir, de mise en culture et d'appropriation de nouveaux terrains.
La date la plus appropriée pour la mise en place de ce réseau
semble être les années juste après la fondation d'Actia Nicopolis par
Auguste.

